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Mae Cyngor Dinas Casnewydd (y Cyngor) yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol 
Newydd (CDLlN) ar gyfer y cyfnod 2021-2036 a phan gaiff ei fabwysiadu bydd yn 
disodli'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) presennol.  Bydd y CDLlN yn cynnwys 
polisïau a chynigion a fydd, gyda'i gilydd, yn darparu ar gyfer anghenion a 
dyheadau datblygu'r Ddinas yn ogystal â diogelu a gwella asedau cymdeithasol, 
diwylliannol ac amgylcheddol Casnewydd. 
 

Beth yw’r sefyllfa nawr? 

Mae'r Cyngor yn y camau cynnar iawn o baratoi'r CDLlN.  Nodir y gwahanol gamau 
ac amserlenni isod (glas wedi'i gwblhau, gwyrdd yn mynd rhagddo):  

 

Mae'r camau a'r amserlenni hyn wedi'u nodi'n fanylach yn y Cytundeb Cyflawni a 
gyhoeddwyd.   I gael rhagor o wybodaeth am y CDLlN, ewch i wefan y Cyngor yn 
www.newport.gov.uk/rldp. 
 

Ble rydyn ni'n ceisio cyrraedd? 

Mae'r Cyngor yn gweithio tuag at baratoi'r Strategaeth a Ffefrir, ond rhaid iddo 
ystyried yn gyntaf:  

 Y materion, yr heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu Casnewydd; 

 Datblygu'r Weledigaeth ar gyfer y CDLlN a gosod nifer o Amcanion i 
gyflawni hyn; a 

 Nodi'r twf optimaidd a'r opsiynau gofodol sydd ar gael ar gyfer y CDLlN (i 
ddilyn yn ddiweddarach yn 2022). 

Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r hyn y creda’r Cyngor yw'r materion, yr heriau a'r 
cyfleoedd allweddol sy'n wynebu Casnewydd yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar 
gael, ac mae'n darparu Gweledigaeth ac Amcanion drafft ar gyfer y Cynllun 
newydd.   
 

Unwaith y bydd y rhain wedi bod drwy broses ymgysylltu, cânt eu defnyddio i 
lywio twf ac opsiynau gofodol y CDLlN, o ran faint o dwf y darperir ar ei gyfer yn 
y CDLlN a sut y caiff y twf hwnnw ei ddosbarthu'n ofodol.   Wrth wneud y gwaith 
hwn dylai'r Cyngor gael darlun clir ar gyfer datblygu cyfres o opsiynau twf a 
gofodol realistig. 

Adolygu Adroddiad
ac Ymgynghoriad ar y

Cytundeb Cyflawni
7 Ion - 5 Maw 2021

Llywodraeth Cymru’n
Cymderawyo’r Cytundeb

Cyflawni - Dechrau
Paratoi’r Cynllun

24 Mai 2021

Galwad am Safleoedd
Ymgeisiol

Cam Ymgynghori 
30 Meh  - 27 Aug 2021

Paratoi
Weledigaethau, Materion ac 

Amcanion 
Cam Ymgysylltu

Med 2021 - Ion 2022

Paratoi
Twf  a'r Opsiynau Gofodol

Cam Ymgynghori
Haf 2022*

Paratoi
Strategaeth a Ffefrir (SFf )

Cam Ymgynghori
Hydref 2022*

Cyhoeddi Cofrestr
Safleoedd Ymgeisiol

(er gwybodaeth yn unig)
Hydref 2022*

Adroddiad Cychwynnol
ar yr Ymgynghoriad

(adborth o’r ymgynghoriad ar 
y SFf )

Ion - Chwe 2023*

Paratoi
Cynllun Adneuo (CA)

Cam Ymgynghori
Hyd - Rhag 2023*

Adroddiad ar yr
Ymgynghoriad

(adborth o’r ymgynghoriad ar 
y CA)

Tach 2023 - Maw 2024*

Cyflwyno’r Cynllun i
Lywodraeth Cymru iddi

ei archwilio
Mai 2024*

*dyddiadau bras 

http://www.newport.gov.uk/rldp
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Mae angen Gweledigaeth gyffredinol ar bob CDLl sy'n nodi'n glir yr hyn y mae'n 
ceisio'i gyflawni dros gyfnod y Cynllun.  Dylai osod naws uchelgeisiol gadarnhaol 
gan hefyd fynd i'r afael ag anghenion a heriau lleol penodol yr ardal.  Yna bydd y 
Weledigaeth yn llywio amcanion y Cynllun i fynd i'r afael â'r materion, yr heriau a'r 
cyfleoedd a nodwyd i Gasnewydd yn fanylach. 

 

Mae'r Weledigaeth ganlynol wedi'i drafftio gan roi sylw i'r Polisi Cenedlaethol 
diweddaraf, yn ogystal ag Adroddiad Adolygu CDLl y Cyngor, Adroddiad 
Cwmpasu'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ACI), a Chynllun Lles 
Casnewydd.  Ystyrir hyn yn sylfaen gytbwys i lywio'r CDLlN.  Fodd bynnag, mae 
hyn yn cynrychioli drafft cychwynnol o'r Weledigaeth, a chaiff ei fireinio ymhellach 
yn seiliedig ar yr adborth o'r ymgynghoriad hwn i ymgorffori dymuniadau'r gymuned 
ymhellach. 

 

  

Gweledigaeth Ddrafft y CDLlN 

Bydd Casnewydd yn gyrchfan lle bydd pobl eisiau byw, gweithio ac ymweld: 

 Dinas strategol arwyddocaol a fydd yn cyfrannu at dwf cenedlaethol 
Cymru. 

 Dinas sy'n mynd i'r afael ag anghydraddoldeb drwy batrymau 
datblygu cynaliadwy, gan greu lleoedd sy'n ddiogel, yn gysylltiedig, 
yn gynhwysol, yn iach ac wedi'u cynllunio'n dda gyda mynediad at 
dai, swyddi a gwasanaethau. 

 Dinas sy'n hyrwyddo ac yn diogelu ei hasedau hanesyddol, ei 
diwylliannau a'i hieithoedd amrywiol. 

 Dinas sy'n ffynnu'n economaidd sy'n cefnogi ac yn denu busnes a 
diwydiant ar bob graddfa, yn enwedig lle maent yn canolbwyntio ar 
arferion cynaliadwy, arloesol sydd ar flaen y gad o safbwynt 
technolegol ac yn cyfrannu at feithrin gweithlu medrus a hyblyg. 

 Dinas wydn sy'n rheoli ei hadnoddau naturiol yn gynaliadwy, gan 
ddiogelu a gwella gwerthoedd biolegol ac ecolegol yr amgylchedd 
naturiol, gan gynnwys manteision gwasanaethau ecosystem, mewn 
modd carbon niwtral a hinsawdd-gyfrifol.  

Golygfa o’r awyr o Ogledd Casnewydd 
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Yn dilyn y Weledigaeth gyffredinol, bydd yr Amcanion yn rhoi mwy o fanylion 
am sut y gellir cyflawni'r Weledigaeth drwy'r system gynllunio.  

Er mwyn rhoi ffocws i’r gwaith o baratoi'r CDLlN yn y dyfodol, rydym wedi nodi 10 
thema allweddol a fydd yn ffocws i'r sylfaen dystiolaeth a’r polisi a ddatblygir. Wrth 
lunio'r rhain ac edrych ar y sefyllfa bresennol, nodwyd nifer o faterion allweddol y 
mae angen mynd i'r afael â hwy wrth i'r Cynllun fynd rhagddo. Gyda'i gilydd, mae'r 
materion allweddol a nodir ym mhob thema yn cyfrannu at yr amcanion drafft a 
grynhoir isod ac a nodir yn Adrannau 3.1-3.10.  

Fel gyda’r Weledigaeth, mae’r rhain yn cynrychioli drafft cychwynnol o’r materion 
a’r amcanion allweddol, a chânt eu mireinio yn seiliedig ar yr adborth o'r 
ymgynghoriad hwn i ymgorffori dymuniadau'r gymuned ymhellach. 

 

Amcanion Drafft y CDLlN  

Economi a Chyflogaeth  
Darparu ar gyfer twf economaidd Casnewydd drwy gynnig ystod a dewis 
amrywiol o gyfleoedd cyflogaeth newydd a gwell, sy'n addasu i newid ac 
yn bodloni anghenion Casnewydd a thu hwnt, gan gefnogi gweithlu 
medrus, gwydn a chryf. 

 

Poblogaeth a Chymunedau   
Darparu cartrefi o ansawdd uchel sy'n bodloni anghenion Casnewydd, fel 
ardal dwf genedlaethol, a sicrhau bod y cartrefi hyn yn cael eu cefnogi 
gan y seilwaith cymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol a ffisegol 
angenrheidiol i ddarparu lleoedd diogel ac iach i bobl sy'n cynnal ac yn 
gwella hunaniaethau cymunedol ac anheddol. 

 

Iechyd a Lles 
Gwella iechyd a lles drwy greu lleoedd sydd wedi'u cysylltu'n dda ac sy’n 
hygyrch, iach ac actif, gan fynd i'r afael ag anghydraddoldeb iechyd ac 
economaidd-gymdeithasol drwy dwf cynaliadwy. 

 

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant  
Creu mannau cadarnhaol o ansawdd, lle mae datblygiadau’n gwireddu'r 
manteision lluosog o greu cymunedau cynhwysol, cysylltiedig, hyblyg, 
hygyrch a chydlynol lle mae diwylliant Casnewydd, gan gynnwys y 
Gymraeg, yn cael ei werthfawrogi a'i hyrwyddo. 
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Trafnidiaeth a Symud 
Lleihau'r angen i deithio a chynyddu'r defnydd a'r ddarpariaeth o 
opsiynau teithio cynaliadwy. 

 

Adnoddau Naturiol  
Rheoli'r adnoddau naturiol yng Nghasnewydd yn gynaliadwy i fodloni 
anghenion cymunedau presennol a’r dyfodol, drwy sicrhau 
effeithlonrwydd adnoddau, gwell canlyniadau iechyd, a chreu economi 
gylchol lwyddiannus a thwf gwyrdd. 

 

Bioamrywiaeth a Geoamrywiaeth  
Cynnal a gwella bioamrywiaeth a geoamrywiaeth Casnewydd a'i 
hamgylchoedd, gan gynnwys gwell gwydnwch, amrywiaeth, cysylltedd a 
hyblygrwydd, tra'n sicrhau bod manteision net yn cael eu hwyluso drwy 
ddatblygu. 

 

Amgylchedd Hanesyddol  
Diogelu, gwella a gwireddu gwerth asedau treftadaeth Casnewydd, drwy 
fuddsoddi, dehongli a manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd hynny a 
ddarperir gan yr amgylchedd hanesyddol ac asedau archeolegol 
nodedig.  

 

Tirlun 
Diogelu a gwella ansawdd a chymeriad tirlun, treflun a morlun 
Casnewydd, a manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd y mae'r nodweddion 
hyn yn eu cynnig. 

 

Newid yn yr Hinsawdd   
Sicrhau bod datblygiadau a defnydd tir yng Nghasnewydd yn gallu 
gwrthsefyll effeithiau newid yn yr hinsawdd, ac yn mynd i’r afael ag 
achosion ac effeithiau newid yn yr hinsawdd drwy leihau, addasu a 
lliniaru. 
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Amcan Drafft CDLlN 
Darparu ar gyfer twf economaidd Casnewydd drwy gynnig ystod a 
dewis amrywiol o gyfleoedd cyflogaeth newydd a gwell, sy'n addasu i 
newid ac yn bodloni anghenion Casnewydd a thu hwnt, gan gefnogi 
gweithlu medrus, gwydn a chryf. 
 

 

Beth yw’r sefyllfa bresennol? 

• Mae Cymru'r Dyfodol yn nodi bod Casnewydd yn Ardal Dwf 
Genedlaethol. Mae'n nodi bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi 
Casnewydd fel canolbwynt ar gyfer twf a buddsoddiad rhanbarthol ac 
mae am weld y Ddinas yn chwarae rhan strategol gynyddol yn 
Rhanbarth De-ddwyrain Cymru. 

• Mae economi Casnewydd o bwysigrwydd cenedlaethol, gan chwarae 
rhan bwysig yn Ne-ddwyrain Cymru fel lleoliad hygyrch a fforddiadwy a 
gefnogir gan seilwaith cenedlaethol.  Mae hefyd yn chwarae rôl 
allweddol fel rhan o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a Phorth y Gorllewin. 
Yn dilyn buddsoddiadau economaidd diweddar, bydd Casnewydd yn 
parhau i wella ei rolau a'i chyfraniadau at economïau lleol a mwy o faint. 

• Mae’r CDLl yn rhagweld y bydd 81,800 o swyddi erbyn diwedd cyfnod y 
Cynllun yn 2026, sy'n gynnydd o 7,400 o swyddi newydd. Mae'r 
Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) diweddaraf yn dangos bod twf 
swyddi wedi cynyddu drwy gydol y cyfnod monitro a’i fod yn uwch na'r 
targed CDLl a bennwyd ar gyfer y cyfnod hwn (2015-2021). 

• Mae Strydoedd Mawr ledled y DU yn parhau i golli ymwelwyr, ac mae 
eu bywiogrwydd economaidd dan fygythiad. Mae nifer yr ymwelwyr â 
Chanol Dinas Casnewydd wedi bod yn gostwng ers sawl blwyddyn ac 
mae effaith y pandemig ond wedi gwaethygu hyn.  Mae nifer yr eiddo 
gwag, y gostyngiad yn nifer yr ymwelwyr a'r pwysau o fanwerthu y tu 
allan i'r dref yn parhau i fod yn destun pryder, ond mae bywiogrwydd 
canolfannau ardal a lleol yn galonogol.  

• Ledled Casnewydd, mae cyfran uchel o drigolion heb gymwysterau, a 
chyfran isel o breswylwyr sydd â chymwysterau uwch o gymharu â 
chyfartaledd Cymru. Gallai gwell mynediad at gyfleoedd sgiliau ac 
addysg ddod â lefelau'n fwy unol â'r hyn a brofir ledled Cymru gyfan.  

• Mae llawer o fusnesau Casnewydd, yn enwedig busnesau bach a 
chanolig (BBaChau), wedi cael eu heffeithio'n sylweddol gan y 
pandemig Covid-19 a Brexit.  Mae strategaeth adfer economaidd 
Casnewydd yn ceisio mynd i'r afael â'r effeithiau a'r cyfleoedd a gyflwynir 
gan y pandemig Covid-19.  
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• Mae'r CDLl presennol wedi creu dros 31 hectar o dir cyflogaeth newydd 
dros gyfnod y cynllun, gan gynnwys nifer o fentrau uwch-dechnoleg ac 
arloesol fel y ganolfan ddata ym Mharc Imperial.   O hyn, dyrannwyd 
13.67 hectar o'r tir cyflogaeth a ddarparwyd gan y cynllun.  Bydd angen 
i'r CDLlN gefnogi'r gwaith o ddarparu rhagor o dir cyflogaeth yn unol â 
phoblogaeth gynyddol Casnewydd a chefnogi buddsoddiad parhaus 
mewn mentrau uwch-dechnoleg ac arloesol.  

 

Materion Allweddol i'r Cynllun fynd i'r afael â nhw  

• Sut y bydd y Cynllun yn cefnogi rôl genedlaethol bwysig economi 
Casnewydd fel y nodwyd yng Nghymru'r Dyfodol? 

• Faint o swyddi sydd eu hangen ar Gasnewydd ac ym mha sectorau (h.y. 
swyddfa; diwydiannol; uwch-dechnoleg; warws; ac ati) am y 15 mlynedd 
nesaf? 

• Faint o dir cyflogaeth sydd ei angen arnom a ble mae angen ei 
ddarparu? 

• Sut bydd y cynllun yn cefnogi datblygiad yn Nociau Casnewydd?  

• Sut mae cefnogi ac annog uwchsgilio proffesiynol ac addysg gweithlu 
Casnewydd?  

• Sut mae rôl y canolfannau Dinas, ardal a lleol wedi newid a beth ddylai 
eu swyddogaethau fod a beth yw'r ffordd orau o gefnogi'r canolfannau 
hyn?  

• A oes angen ymagwedd fwy hyblyg arnom o ran defnydd o fewn ac o 
amgylch y canolfannau?  

• A oes angen i ni wella seilwaith ategol (h.y. parcio, cysylltiadau 
trafnidiaeth gyhoeddus, coed stryd, ac ati)?   

• A oes angen cymysgedd mwy o ddefnyddiau preswyl yn y canolfannau?   

• A yw rôl yr economi nos wedi'i hystyried fel rhan o ganol dinas diogel ac 
amrywiol?  

• Sut mae cefnogi'r Economi Wledig mewn ffordd gynaliadwy? 

• Sut mae annog a chefnogi diwydiant twristiaeth gynaliadwy amrywiol, a'i 
gapasiti fel cyrchfan ar gyfer digwyddiadau? 

• Beth yw effeithiau Covid-19 / Brexit a sut mae cefnogi'r adferiad 
economaidd ar ôl y pandemig? 
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Amcan Drafft CDLlN 
Darparu cartrefi o ansawdd uchel sy'n bodloni anghenion Casnewydd, 
fel ardal dwf genedlaethol, a sicrhau bod y cartrefi hyn yn cael eu 
cefnogi gan y seilwaith cymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol a 
ffisegol angenrheidiol i ddarparu lleoedd diogel ac iach i bobl sy'n 
cynnal ac yn gwella hunaniaethau cymunedol ac anheddol. 
 
 

Beth yw’r sefyllfa bresennol? 

• Mae Cymru'r Dyfodol yn nodi bod Casnewydd yn Ardal Dwf 
Genedlaethol, sy’n nodi bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi Casnewydd 
fel canolbwynt ar gyfer twf a buddsoddiad rhanbarthol a’i bod am weld y 
Ddinas yn chwarae rhan strategol gynyddol yn Rhanbarth De-ddwyrain 
Cymru. 

• Ers 2014, cyfradd twf poblogaeth Casnewydd fu'r uchaf yng Nghymru - 
mwy na dwbl y gyfradd genedlaethol - wedi'i sbarduno gan dai newydd a 
chynnydd yn y mewnlif mudo net i'r sir. Rhagwelir y bydd twf poblogaeth 
Casnewydd yn parhau i gynyddu; a chyda hynny ofynion cartrefi, swyddi, 
cyfleusterau a seilwaith.    

• Mae'r CDLl presennol wedi darparu 6,415 o gartrefi (dim ond 485 uned 
islaw gofyniad presennol y cynllun), ac mae 1,359 ohonynt yn fforddiadwy 
(dim ond 135 uned islaw gofyniad y cynllun), o fis Ebrill 2021.   

• Mae'r CDLl wedi darparu safle preswyl i Sipsiwn a Theithwyr ond mae 
angen gwneud rhagor o waith i ddeall yr angen am safle tramwy ar gyfer 
Casnewydd a'r rhanbarth ehangach a lle y dylid darparu hwn. 

• Mae'r CDLl presennol yn nodi strategaeth twf a arweinir gan dir llwyd ac 
mae wedi llwyddo i gyflawni 94% o gyfanswm ei ddatblygiad tai ar dir 
llwyd. Er y bydd safleoedd tir llwyd yn parhau i chwarae rhan bwysig wrth 
symud ymlaen, cydnabyddir bod y cyflenwad yn gyfyngedig a’i bod yn 
debygol y bydd rôl i safleoedd maes glas o ran bodloni anghenion tai a 
dyheadau twf y cynllun nesaf.  

• Mae prisiau tai yng Nghasnewydd wedi cynyddu'n gyson dros y cyfnod 
2011-2021, ac felly bydd y CDLlN yn ceisio sicrhau bod datblygiadau'n 
darparu cymysgedd o fathau, deiliadaethau a meintiau tai yn ôl 
anghenion lleol a gefnogir gan seilwaith cymdeithasol, ffisegol ac 
amgylcheddol angenrheidiol.   

• Mae gan Gasnewydd rai o'r cymdogaethau cyfoethocaf a thlotaf yng 
Nghymru a chydnabyddir bod tlodi sefydledig yn rhoi mwy o bwysau ar 
ein gwasanaethau cyhoeddus ac yn gallu chwalu'r bondiau sy'n creu 
cymunedau cefnogol cryf. Mae'r CDLl presennol wedi sicrhau bod nifer o 
gyfleusterau cymunedol yn cael eu diogelu a'u darparu (e.e. ysgol 
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gynradd newydd yng Nglan Llyn a Pharc y Jiwbilî).  Felly, os yw 
Casnewydd i fod yn ganolfan dwf genedlaethol, bydd angen gwella a 
darparu mynediad i'r amgylchedd ffisegol, cartrefi ac ati. 

 

Materion Allweddol i'r Cynllun fynd i'r afael â nhw  

• Sut y bydd y cynllun yn cefnogi Casnewydd fel canolfan dwf yn Rhanbarth 
De-ddwyrain Cymru? 

• Beth yw rhagolygon poblogaeth Casnewydd ar gyfer y 15 mlynedd nesaf?  
A faint o gartrefi y mae angen i Gasnewydd eu darparu i ateb y galw hwn?   

• Sut y bydd y cynllun yn bodloni’r anghenion tai a nodwyd drwy ddarparu 
ystod amrywiol o gartrefi newydd o wahanol ddeiliadaethau, mathau a 
lleoliad mewn ymateb i anghenion tai penodol Casnewydd, gan sicrhau 
bod cyfran briodol yn fforddiadwy ac yn hygyrch i bawb? 

• Ble y dylid lleoli'r cartrefi hyn? 

• Beth yw'r ffordd orau o wneud y defnydd gorau o safleoedd tir llwyd er 
budd cynaliadwyedd?  

• Beth yw'r lleoliadau mwyaf cynaliadwy ar gyfer ehangu trefol? 

• Bydd angen i'r cynllun nodi lefel yr angen a darparu'r llety angenrheidiol i 
gefnogi cymunedau Sipsiwn a Theithwyr.   

• Sut y bydd y cynllun yn hyrwyddo datblygiad o ansawdd uchel, sy'n 
ddiogel ac yn hygyrch, a fydd yn creu ac yn adfywio lleoedd i bobl, ac a 
fydd yn cynnal ac yn gwella hunaniaeth gymunedol ac anheddol?  

• Sut y bydd y cynllun yn sicrhau bod datblygiad yn digwydd mewn 
lleoliadau cynaliadwy, gyda chymorth y seilwaith cymdeithasol, 
amgylcheddol a ffisegol angenrheidiol, gan gynnwys cyfleoedd 
cyflogaeth?   

 

 

Fflatiau a thai tref ar hyd Afon Wysg 
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Amcan Drafft CDLlN 

Gwella iechyd a lles drwy greu lleoedd sydd wedi'u cysylltu'n dda ac 
sy’n hygyrch, iach ac actif, gan fynd i'r afael ag anghydraddoldeb 
iechyd ac economaidd-gymdeithasol drwy dwf cynaliadwy.  

 
 

Beth yw’r sefyllfa bresennol? 

• Mae creu Cymru iachach yn un o'r saith Nod Lles, fel y nodir yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae cynllunio’n hollbwysig o ran 
cyflawni'r uchelgais genedlaethol hon, a rhaid sicrhau bod iechyd a lles 
yn ystyriaethau allweddol ar gyfer cynllunio.   

• Dylai datblygiadau newydd gefnogi'r economi sylfaenol (y rhannau hynny 
o'r economi sy'n rhan annatod o les lleoedd, cymunedau a phobl ac sy'n 
bodloni anghenion pobl o ddydd i ddydd) drwy fentrau adfywio, iechyd a 
gofal cymdeithasol, tai cymdeithasol, twristiaeth a chamau i annog mwy 
o fuddion cymunedol.  

• Mae anghydraddoldebau iechyd yn rhai o'r prif heriau i Gasnewydd sy'n 
cyfrannu at anfantais o fewn cymunedau lleol.   Mae iechyd cyffredinol 

yng Nghasnewydd yn dda ar y cyfan, ond mae gan rai ardaloedd 
gyfraddau uchel o iechyd gwael yn seiliedig ar ddata Cyfrifiad 2011. Mae'n 
bwysig bod yr amgylchedd y mae pobl yn byw ynddo yn cynnal ac yn 
annog ffordd iach o fyw yn ogystal â chynnig mynediad at wasanaethau 
a mannau o ansawdd da sy'n ystyried anghenion pawb, gan gynnwys y 
boblogaeth sy'n heneiddio.   

• Mae’r pandemig Covid wedi dangos pwysigrwydd enfawr ansawdd a 
hygyrchedd mannau agored a gwyrdd ar gyfer iechyd a lles corfforol a 
meddyliol pobl.  Felly, gall ardaloedd o ddiffyg fod â phoblogaeth nad yw'n 
cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol anffurfiol, ac a allai hefyd fod 
yn destun effeithiau eraill sy'n gysylltiedig ag anghydraddoldeb 
amgylcheddol (e.e. effeithiau ar iechyd meddwl a lles). Mae'r lefel 
bresennol o fannau agored hygyrch yn amrywio ar draws ardal yr 
awdurdod.  Er bod rhai ardaloedd yn rhagori’n hawdd ar y gofyniad o ran 
mannau ffurfiol ac anffurfiol, mae gan yr awdurdod ddiffyg cyffredinol o 21 
ha.  

• Gall y ffordd yr ydym yn teithio gael goblygiadau uniongyrchol ac 
anuniongyrchol i’n hiechyd ein hunain a phobl eraill. Mae polisi 
cenedlaethol yn nodi’n glir y dylid llunio datblygiadau yn y dyfodol o 
amgylch mathau cynaliadwy o drafnidiaeth a lleoedd cysylltiedig sy'n ein 
gwneud ni a'r amgylchedd yn iachach. Er enghraifft, dylai gweithredu a 
gwella seilwaith, fel y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol a theithio llesol 
ategol, fod yn rhan annatod o bob datblygiad newydd (gweler adran 
trafnidiaeth a symud yr adroddiad hwn am fwy o fanylion) 
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• Gall llygredd o bob ffynhonnell effeithio ar iechyd a dylid nodi bod ei 11 o 
Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer yn broblem benodol i Gasnewydd. Er bod 
swyddogaethau deddfwriaethol eraill i reoli llygredd, rhaid i gynllunio 
sicrhau bod lleoedd yn cael eu datblygu mewn modd sy'n lleihau llygredd 
i greu mannau iachach sy’n cynnig ansawdd bywyd gwell.  

• Mae ystadegau'n dangos bod Casnewydd wedi dangos cyfraddau 
troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol cyson uwch o gymharu â 
Chymru gyfan. Y ffocws felly fydd taclo hyn a sicrhau bod datblygiadau 
newydd yn mynd i'r afael yn gadarnhaol â'r mater hwn.  

 

Materion Allweddol i'r Cynllun fynd i'r afael â nhw  

• Sut y gall y cynllun gefnogi economi sylfaenol Casnewydd?  

• Beth yw'r lefel bresennol o gyfleusterau iechyd, cymdeithasol a hamdden 
sydd ar gael a ble mae angen diogelu, moderneiddio a/neu wella'r rhain?  

• Sut gall y cynllun sicrhau bod y cyfleusterau cymunedol angenrheidiol yn 
cael eu darparu i gefnogi datblygiadau newydd? 

• Sut gall y cynllun annog ffyrdd iach o fyw a lleihau anghydraddoldebau 
iechyd?  

• Sut gall y cynllun greu amgylcheddau mwy diogel sy'n lleihau'r cyfle i 
droseddu?  

• Sut dylai'r cynllun ddarparu, diogelu a gwella mannau agored, mannau 
chwarae a chyfleusterau chwaraeon?  

• Sut dylai'r cynllun gefnogi'r gwaith o ddarparu a gwella rhwydweithiau 
seilwaith gwyrdd?  

• Sut gellir darparu / rheoli parciau a mannau gwyrdd naturiol hygyrch i 
wella'r cyfraniad a wnânt o ran cynyddu gweithgarwch cymdeithasol a 
gwella cydlyniant cymunedol? 

• Sut gall y cynllun wella mynediad i gefn gwlad ar gyfer hamdden?  

• Sut gall y cynllun helpu i leihau'r angen i deithio?  

• Sut gallwn annog a hwyluso dewisiadau teithio hygyrch a chynaliadwy, 
gan gynnwys opsiynau carbon isel?  

• Sut gall y cynllun wrthbwyso effaith datblygiad, gan gynnwys 
amaethyddiaeth, ar ansawdd aer? 
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Amcan Drafft CDLlN 
Creu mannau cadarnhaol o ansawdd, lle mae datblygiadau’n 
gwireddu'r manteision lluosog o greu cymunedau cynhwysol, 
cysylltiedig, hyblyg, hygyrch a chydlynol lle mae diwylliant 
Casnewydd, gan gynnwys y Gymraeg, yn cael ei werthfawrogi a'i 
hyrwyddo. 
 
 

Beth yw’r sefyllfa bresennol? 

• Mae yna ardaloedd yng Nghasnewydd yr ystyrir eu bod yn ddifreintiedig, 
yn seiliedig ar lefel yr incwm, cyflogaeth, iechyd, addysg, mynediad at 
wasanaethau, diogelwch cymunedol, yr amgylchedd ffisegol, a thai yn yr 
ardaloedd hynny.  Mae graddio amddifadedd yn cael ei wneud yn 
genedlaethol. Fodd bynnag, mae’r mentrau adfywio presennol yn rhai o'r 
ardaloedd difreintiedig hyn a'r tueddiadau cadarnhaol cyffredinol mewn 
ystadegau economaidd ehangach, megis twf swyddi, gwerth tai, a 
chyfrannau o bobl economaidd weithgar yng Nghasnewydd, yn awgrymu 
dyfodol mwy cadarnhaol, gobeithio. 

• Mae angen tai fforddiadwy ar Gasnewydd, ac mae'r CDLl presennol wedi 
darparu 1,359 o dai fforddiadwy dros gyfnod y cynllun.  Er bod nifer 

sylweddol o dai fforddiadwy wedi'u darparu yng Nghasnewydd, mae 
angen mwy o hyd. Mae sawl ffordd o ddarparu tai fforddiadwy a dim ond 
un rhan o'r gadwyn gyflenwi hon yw cynllunio.  Yn ogystal â’r cysylltiad â 
phrisiau tai a sefyllfa ariannol pobl, mae ffactorau eraill sy'n dylanwadu ar 
addasrwydd cartref yn ffactor pwysig mewn tai fforddiadwy.  Mae tai 
arbenigol sy'n cydnabod amrywiaeth poblogaeth Casnewydd yn ogystal 
â chartrefi wedi'u haddasu sy'n caniatáu i bobl fyw'n annibynnol yn rhan 
annatod o'r cyflenwad o dai fforddiadwy. 

• Mae Casnewydd yn cynnwys cymunedau amrywiol a gwahanol a nod y 
system gynllunio yw creu lleoedd lle mae pobl eisiau byw a threulio 
amser. Mae hyrwyddo creu lleoedd mewn cynllunio a dylunio yn helpu i 
gefnogi cymunedau cytbwys, meithrin ymdeimlad cyffredin o le, a 
hyrwyddo cydlyniant cymunedol ar gyfer cymunedau newydd a 
phresennol. 

• Mae argaeledd a hygyrchedd cyfleusterau o ddydd i ddydd a chyfleoedd 
cyflogaeth yn cyfrannu at ansawdd lle, ac yn allweddol i fynd i'r afael ag 
anghydraddoldeb, iechyd a lles.   Mae'n bwysig, yn ogystal â sicrhau 
cyflenwad priodol o gyfleusterau, fod y rhain yn hygyrch yn gorfforol ac 
yn bodloni anghenion pobl. 

• Mae gan Gasnewydd boblogaeth sy'n heneiddio, gyda 25% o breswylwyr 
yn dod o fewn y categori oedran 45-64 ar hyn o bryd, a gwelwyd tuedd 
gynyddol gyffredinol ar gyfer cyfran y trigolion hŷn dros y 4-5 mlynedd 
diwethaf.   Bydd hyn yn rhoi pwysau ar wasanaethau lleol (e.e. gofal 
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cymdeithasol ac iechyd), gan bwysleisio'r angen i ddarparu digon o 
gyfleusterau, sy'n hawdd eu cyrraedd, i fodloni anghenion y gymuned.   

• Mae amrywiaeth o gyfleusterau addysg a hyfforddiant yng Nghasnewydd, 
gan gynnwys addysg Gynradd, Uwchradd a Thrydyddol.  Fodd bynnag, 
nodwyd nad oes gan gyfran uchel o drigolion Casnewydd unrhyw 
gymwysterau, a chyfran isel o breswylwyr sydd â chymwysterau uwch.  
Gall y CDLlN gefnogi gwell mynediad at gyfleoedd addysg a hyfforddiant 
a allai helpu i sicrhau bod y lefelau'n cyd-fynd yn well â'r hyn a welir ledled 
Cymru. 

• Mae Casnewydd yn ddinas amlieithog gyda chymysgedd amrywiol o 
ieithoedd yn cael eu defnyddio, sy’n ychwanegu at werth diwylliannol a 
chymdeithasol cyffredinol y ddinas.  O gymharu â'r ffigurau ar gyfer 
Cymru, mae gan Gasnewydd gyfran isel o siaradwyr Cymraeg yn y 
boblogaeth.  Gallai cyfleoedd i wella a diogelu'r Gymraeg gynnwys 
darparu mynediad i wasanaethau cymunedol ac addysgol allweddol, 
cartrefi a swyddi o ansawdd da, a hyrwyddo treftadaeth Cymru drwy 
warchod ac adfer ardaloedd/nodweddion diwylliannol allweddol.   

 

Materion Allweddol i'r Cynllun fynd i'r afael â nhw  

• Sut bydd y Cynllun yn parhau i gefnogi'r mentrau adfywio mewn 
cymdogaethau difreintiedig? 

• Sut gall y cynllun helpu i leihau anghydraddoldebau ac amddifadedd 
ledled Casnewydd?  

• Sut gall y cynllun helpu i hyrwyddo, cryfhau a gwella hunaniaeth 
ddiwylliannol a chydlyniant cymunedol ledled Casnewydd? 

• Beth yw'r dull gorau o gefnogi poblogaeth sy'n heneiddio yng 
Nghasnewydd?  

• Sut gall y cynllun hyrwyddo a chynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yng 
Nghasnewydd? 

• Sut dylai'r cynllun dywys datblygiadau at leoliadau cynaliadwy sy'n 
caniatáu mynediad hawdd i amrywiaeth o wasanaethau a chyfleusterau 
lleol? 

• Sut gall y cynllun hyrwyddo ystod o wasanaethau a swyddi o ansawdd 
uchel yn yr ardaloedd lle mae'r angen mwyaf i leihau 
anghydraddoldebau? 

• Sut gall y cynllun sicrhau cymysgedd priodol o feintiau, mathau a 
deiliadaethau anheddau i fodloni anghenion pob aelod o'r gymuned? 

• Sut gall y cynllun gefnogi gwell mynediad at gyfleoedd addysg a 
hyfforddiant? 
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Amcan Drafft CDLlN 
Lleihau'r angen i deithio a chynyddu'r defnydd a'r ddarpariaeth o 
opsiynau teithio cynaliadwy. 
 
 
Beth yw’r sefyllfa bresennol? 

• Mae nifer o broblemau capasiti hysbys yng Nghasnewydd a'r cyffiniau, 
sy'n gysylltiedig yn arbennig â'r M4, o fewn y Ddinas, ac ar hyd ffyrdd ‘A’ 
i'r gogledd. Cydnabyddir bod seilwaith ffyrdd wedi ei chael hi’n anodd 
cadw i fyny â'r cynnydd yn nifer y cerbydau ffordd a brofwyd yn y 
blynyddoedd diwethaf.  Ategwyd y penderfyniad i beidio â bwrw ymlaen 
â ffordd liniaru'r M4 gan 'rwydwaith o ddewisiadau amgen' a ddatblygwyd 
gan Gomisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru (a elwir hefyd yn 
Adroddiad Burns) i ddelio â'r tagfeydd ar yr M4.  Mae yna lawer o 
argymhellion o'r adroddiad a fydd yn cael eu gweithredu o fewn 
Casnewydd ac yn effeithio arni e.e. gorsafoedd rheilffordd newydd, 
llwybrau teithio llesol ac ati. Bydd y gwaith o weithredu'r argymhellion hyn, 
sy'n cael ei arwain gan Trafnidiaeth Cymru, yn dylanwadu ar ddewisiadau 
ac asesiadau defnydd tir yn y dyfodol ar gyfer y CDLl nesaf.   

• Mae Strategaeth Drafnidiaeth Cymru (2021) yn gosod gweledigaeth i 
Gymru gyflawni 'System drafnidiaeth gynaliadwy hygyrch', sydd i'w 

chyflawni drwy dair prif flaenoriaeth, y bydd angen eu hadlewyrchu yn y 
CDLlN: (1) Dod â gwasanaethau i bobl er mwyn lleihau'r angen i deithio; 
(2) Caniatáu i bobl a nwyddau symud yn hawdd o ddrws i ddrws drwy 
wasanaethau a seilwaith trafnidiaeth hygyrch, cynaliadwy ac effeithlon; a 
(3) Annog pobl i wneud y newid i drafnidiaeth fwy cynaliadwy.  

• Amlygodd Cyfrifiad 2011 lefelau cymharol isel o deithio llesol, ac er bod 
gwelliannau wedi'u gwneud, bydd yn bwysig cryfhau a gwella 
rhwydweithiau teithio llesol i gefnogi'r newid i fathau mwy cynaliadwy o 
deithio.   Nodir cyfleoedd yn hyn o beth drwy gyfrwng Prosiect Metro De 
Cymru, sy'n cynnwys ehangu a gwella'r rhwydwaith rheilffyrdd, 
gwasanaethau bysus a rhwydweithiau beicio a cherdded yn sylweddol. 
Dylid cydgysylltu twf â gwelliannau strategol i'r seilwaith trafnidiaeth er 
mwyn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd ar gyfer datblygiadau cysylltiedig a 
hygyrch. 

• Mae'r CDLl presennol wedi llwyddo i gyflawni ei strategaeth tir llwyd ac 
mae wedi parhau i weithredu dull datblygu ‘canol yn gyntaf’; gall hyn helpu 
i annog newid moddol tuag at fathau mwy cynaliadwy o deithio. Bydd y 
terfynau ar y cyflenwad tir llwyd yn golygu y bydd angen ystyried datblygu 
safleoedd maes glas fel rhan o'r CDLlN a bydd angen darparu'r opsiynau 
teithio mwyaf cynaliadwy.  

• Mae lleoliad strategol Casnewydd yn Ne Cymru, a'i hagosrwydd at 
Gaerdydd a Bryste, yn golygu y bydd ganddi bob amser elfen o all-
gymudo. Yr her yw ceisio lleihau nifer y teithiau allan o Gasnewydd er 
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mwyn creu dinas gynaliadwy.   Lle na ellir lleihau hyn, dylid annog teithiau 
o'r fath drwy ddulliau mwy cynaliadwy o deithio.   

• Ceir effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol i'n dewis o ddulliau teithio, 
yn gadarnhaol ac yn negyddol. Mae'r ddibyniaeth bresennol ar fathau 
anghynaliadwy o drafnidiaeth yn arwain at effaith ar ansawdd aer, iechyd 
a newid yn yr hinsawdd.  (D.S ymdrinnir â phob un o'r materion hyn mewn 
mannau eraill yn yr adroddiad.) 

 

Materion Allweddol i'r Cynllun fynd i'r afael â nhw  

• Sut gellir cefnogi'r blaenoriaethau a nodir yn Strategaeth Drafnidiaeth 
Cymru ac Adroddiad Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru?  Pa 
gyfleoedd sydd ar gael o weithredu'r strategaethau hyn?  

• Sut gall lleoliad datblygiad newydd e.e. cyflogaeth a thai, gyflawni a 
gwella newid moddol tuag at fathau mwy cynaliadwy o deithio? 

• Sut gall y cynllun helpu i leihau'r angen i deithio?  

• Sut gallwn annog a hwyluso dewisiadau teithio hygyrch a chynaliadwy, 
gan gynnwys opsiynau carbon isel?  

• Pa seilwaith newydd sydd ei angen i fodloni lefelau twf yn y dyfodol?  

• Sut gall y cynllun gefnogi mwy o bwyntiau gwefru cerbydau trydan ac 
allyriadau isel a gwella a/neu ymestyn llwybrau teithio llesol? 

• Beth gellir ei wneud i leddfu'r pwysau ar seilwaith ffyrdd presennol, gan 
ystyried twf yn y dyfodol? 

• Sut gallwn sicrhau nad yw datblygu gwledig yn cyfrannu at gynnydd 
pellach mewn patrymau teithio anghynaliadwy? 

• Sut gallwn sicrhau bod dewisiadau teithio yn y dyfodol yn cael effaith 
gadarnhaol ar ansawdd aer, iechyd a newid yn yr hinsawdd ledled 
Casnewydd yn gyffredinol?  

 
 

Teithio llesol yng Nghasnweydd 
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Amcan Drafft CDLlN 
Rheoli'r adnoddau naturiol yng Nghasnewydd yn gynaliadwy i fodloni 
anghenion cymunedau presennol a’r dyfodol, drwy sicrhau 
effeithlonrwydd adnoddau, gwell canlyniadau iechyd, a chreu 
economi gylchol lwyddiannus a thwf gwyrdd. 
 
 
Beth yw’r sefyllfa bresennol? 

• Cynhyrchir Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol (AaSAN) gan 
Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n asesu a yw Cymru'n rheoli adnoddau naturiol 
yn gynaliadwy - aer, tir, dŵr, bywyd gwyllt, coedwigoedd, pysgodfeydd, 
planhigion a phridd. Defnyddir y wybodaeth hon wedyn i greu Polisi 
Adnoddau Naturiol Cymru a Datganiadau Ardal i Gymru.  Mae'r 
Datganiadau Ardal, yn arbennig, yn rhannau allweddol o'r sylfaen 
dystiolaeth ar gyfer y CDLlN a ddylai geisio sicrhau y rheolir adnoddau 
naturiol yn gynaliadwy (SMNR). 

• Casnewydd yw'r awdurdod sy'n perfformio orau yn y DU o ran ailgylchu 
ei wastraff ac mae'n gweithio tuag at darged Llywodraeth Cymru o 
gyfraddau ailgylchu o 70% erbyn 2025. Yn ogystal, mae Casnewydd wedi 
gwneud gwelliannau hirdymor i ynni a gynhyrchir o wastraff a lleihau'r 

defnydd o safleoedd tirlenwi.  Er mai dim ond un Ganolfan Ailgylchu 
Gwastraff y Cartref (CAGC) sydd gan Gasnewydd ar hyn o bryd, sy'n 
gwasanaethu llawer iawn o bobl, mae adeiladu ail CAGC wedi'i gynnwys 
yng Nghynllun Corfforaethol Casnewydd fel un o'r 20 Ymrwymiad erbyn 
2022.    

• Mae gan Gasnewydd ddarpariaeth gymharol brin o fwynau tir, heb 
unrhyw waith prosesu mwynau gweithredol o fewn ffiniau'r ardal. Mae'n 
lleoliad allweddol ar gyfer tirio tywod a graean morol, ac mae'r CDLl 
presennol yn diogelu'r seilwaith i gefnogi cludiant mwynau, sy'n cynnwys 
Dociau Casnewydd. Mae Casnewydd yn dibynnu ar fewnforion i fodloni 
ei hanghenion, ac mae amcan polisi cenedlaethol i leihau pellteroedd 
mewnforion o'r fath a chynyddu'r defnydd o ddeunyddiau eilaidd ac 
ailgylchedig, a fydd yn gynyddol berthnasol i fodloni dyheadau twf yn y 
dyfodol. 

• Mae pridd yn adnodd pwysig sy'n effeithio ar ecosystemau naturiol a 
dynol.  Mae'r tir amaethyddol gorau a mwyaf hyblyg o dan fygythiad gan 
ein hinsawdd newidiol. Bydd diogelu a gwella'r tir a'r pridd hwn yn 
effeithio'n uniongyrchol ar lefelau cynhyrchu bwyd, draenio, ansawdd a 
swm dŵr, gwydnwch ecolegol yn ogystal â ffynhonnell deunyddiau 
adeiladu cynaliadwy. Mae tir amaethyddol Casnewydd o ansawdd is ar y 
cyfan, ond mae gennym rai ardaloedd o dir o ansawdd uwch, yn enwedig 
yn nwyrain a gorllewin yr awdurdod.  Mae dewisiadau pwysig i'w gwneud 
o ran sut i ddefnyddio'r tir hwn yn gynaliadwy.  
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• Mae lleoliad arfordirol Casnewydd a'i dwy brif afon (Wysg ac Ebwy) ochr 
yn ochr â'u hisafonydd a'r rhwydwaith ffosydd / ffosydd draenio eang ar 
draws Gwastadeddau Gwent yn golygu nad oes unman yng 
Nghasnewydd ymhell o ffynhonnell ddŵr.  O ran y cyflenwad dŵr, 
dangosodd y CDLl presennol, a lywiwyd gan Gynllun Rheoli Adnoddau 
Dŵr Dŵr Cymru, gyflenwad dŵr sy'n ddigonol i gefnogi lefel y twf.  O ran 
ansawdd dŵr, nodir bod gan y mwyafrif helaeth o'r cyrff dŵr yng 
Nghasnewydd statws 'cymedrol' cyffredinol o ran eu hecoleg, eu cyfaint 
a'u statws cemegol sy'n golygu bod gwaith i'w wneud i wella. Mae yna 
ganfyddiad, oherwydd hinsawdd Cymru, nad oes angen defnyddio dŵr yn 
effeithlon, ond nid yw hyn yn wir. Os defnyddir dŵr yn effeithlon gall hyn 
gael effeithiau cadarnhaol, e.e. gostyngiad yn faint o ynni sydd ei angen 
i'w drin a'i gyflenwi, yn ogystal â lleihau lefel yr echdynnu o afonydd a all 
effeithio ar ddynodiadau ecolegol.   

• Ansawdd aer gwael yw un o'r risgiau amgylcheddol mwyaf i ecosystemau 
ac iechyd yng Nghymru. Mae gan Gasnewydd 11 o Ardaloedd Rheoli 
Ansawdd Aer (ARhAAau). Daeth yr adroddiad monitro diweddaraf (2019) 
i'r casgliad bod y rhan fwyaf o 11 ARhAAa Casnewydd wedi dangos 
rhywfaint o welliant. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o'r ARhAAau ar / 
ychydig uwchlaw’r lefel a dargedir. Mae'n bwysig nodi, yn ogystal ag 
effaith trafnidiaeth a’r defnydd o danwydd, fod amaethyddiaeth hefyd yn 
ffynhonnell o lygryddion y mae angen mynd i'r afael â hi.   

• Mae pob datblygiad newydd yn cael effaith ar ein hadnoddau naturiol (e.e. 
deunydd adeiladu, newidiadau i ddraenio, colli tir amaethyddol, 

mewnforio priddoedd, cyflwyno llygryddion aer, creu coetir newydd ac 
ati).  Gan fod adnoddau'n gyfyngedig ac yn rhan o'n hecosystemau, rhaid 
i'r cynllun gydnabod ei effaith ac annog llai o ddefnydd, mwy o ailgylchu, 
swyddi sy'n hygyrch yn lleol, cynhyrchu bwyd cynaliadwy, creu 
datblygiadau o ansawdd uchel (h.y. drwy greu economïau a chymunedau 
cylchol).  Mae datblygiadau a newid defnydd tir yn gwneud defnydd o 
adnoddau naturiol ac yn cael effaith uniongyrchol (yn ogystal ag 
anuniongyrchol) ar ein hadnoddau naturiol. Mae'r dewis i ddefnyddio 
safleoedd a ddatblygwyd yn flaenorol ar gyfer datblygiadau newydd yn 
sail i strategaeth y CDLl presennol ar gyfer Casnewydd, sydd wedi'i 
gweithredu'n llwyddiannus iawn. 

 

Materion Allweddol i'r Cynllun fynd i'r afael â nhw  

• Sut gall y cynllun sicrhau bod datblygu'n arwain at reoli adnoddau naturiol 
yn gynaliadwy? (Er enghraifft, cefnogir y manteision o gynyddu 
datblygiadau ynni adnewyddadwy a gorchudd coed ond sut dylem reoli’r 
broses o echdynnu deunydd crai a rheoli ein gwastraff i fodloni pwysau 
cynyddol poblogaethau sy'n tyfu?) 

• Sut gall y cynllun gefnogi a chreu cymunedau cylchol sy'n canolbwyntio 
ar wytnwch lleol o safbwynt cymdeithasol (cynhyrchu a dosbarthu bwyd), 
economaidd (cynnal swyddi lleol), amgylcheddol (lleihau gwastraff a mwy 
o ailgylchu) a diwylliannol (symud i deithio llesol, trwsio nwyddau, siopa 
diwastraff ac ati)? 
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• Sut gall y cynllun helpu i leihau'r defnydd o adnoddau mewn datblygiadau 
ac annog y defnydd o ddeunyddiau eilaidd ac ailgylchedig? 

• Sut gall y cynllun gefnogi cyfraddau ailgylchu gwell a gwelliannau 
hirdymor o ran ynni a gynhyrchir o wastraff a lleihau gwastraff tirlenwi? A 
oes angen dyrannu Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC)?  

• Sut gall y cynllun leihau'r ddibyniaeth ar agregau crai a, lle bo angen, 
sicrhau bod y cyflenwad wedi'i leoli'n gynaliadwy? 

• Sut gall y cynllun sicrhau bod tir amaethyddol o ansawdd da yn cael ei 
ddefnyddio a'i ddiogelu'n dda?  

• Sut gall y cynllun sicrhau bod pridd yn cael ei ystyried mewn cynigion 
datblygu?  

• Sut gall y cynllun helpu i leihau'r defnydd o ddŵr? 

• A oes cyflenwad digonol o ddŵr i gynnal y lefelau twf a nodir yn y cynllun? 

• Sut gall y cynllun wrthbwyso effaith datblygu, gan gynnwys 
amaethyddiaeth, ar ansawdd aer a hyrwyddo a hwyluso atebion sy'n 
seiliedig ar natur i lygryddion? 

• Sut gall y cynllun sicrhau bod llonyddwch dwy ardal Casnewydd o 
dirweddau tawel 'heb eu troi' yn cael ei warchod at y dyfodol? 

 

 

 

Afon Wysg, Casnewydd 
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Amcan Drafft CDLlN 
Cynnal a gwella bioamrywiaeth a geoamrywiaeth Casnewydd a'i 
hamgylchoedd, gan gynnwys gwell gwydnwch, amrywiaeth, 
cysylltedd a hyblygrwydd, tra'n sicrhau bod manteision net yn cael eu 
hwyluso drwy ddatblygu. 
 
 
Beth yw’r sefyllfa bresennol? 

• Mae ardal y cynllun yn cynnwys llawer o safleoedd a ddynodwyd ar gyfer 
bioamrywiaeth ar lefel ryngwladol, genedlaethol a lleol.   Mae'r safleoedd 
gwarchodedig hyn yn cynnwys Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Afon 
Wysg, Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA), ACA a safle Ramsar Aber 
Afon Hafren, Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ar 
draws Gwastadeddau Gwent, Gwarchodfa Natur Genedlaethol (GNG), 
Gwarchodfeydd Natur Lleol (GNLau), Safleoedd o Bwysigrwydd 
Cadwraeth Natur (SoBCN), Cynefinoedd Blaenoriaeth o dan y Cynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth, yn ogystal â rhywogaethau a warchodir gan 
Ewrop, a rhywogaethau fel y Gardwenynen sydd ond i'w gweld mewn 
chwe lleoliad arall yng ngwledydd Prydain.  

• Datganodd Cyngor Dinas Casnewydd Argyfwng Hinsawdd ac Ecoleg yn 
2021 sy'n cydnabod effaith newid yn yr hinsawdd ar fioamrywiaeth.  Mae'r 
cynllun drafft newid yn yr hinsawdd yn gosod camau gweithredu ar gyfer 
gwydnwch ecosystemau gan nodi'r angen i gynyddu, adfer a chysylltu 
cynefinoedd a rhywogaethau.  

• Mae llawer o gynefinoedd blaenoriaeth, mannau trefol a gwyrdd, 
ardaloedd arfordirol a chyrff dŵr sy'n cefnogi cysylltedd ecolegol 
cyffredinol yn ardal y cynllun.  Bydd yn bwysig i unrhyw ddatblygiad 
newydd sicrhau bod y rhwydwaith ecolegol hwn yn cael ei gefnogi a'i 
wella'n lleol ac yn isranbarthol.    

• Mae angen datblygiadau newydd i sicrhau gwelliannau i fioamrywiaeth a 
manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i sicrhau budd net bioamrywiaeth, tra'n 
gwella cysylltedd ecolegol, gan osgoi, lleihau a lliniaru niwed.  

• Mae'r Safleoedd Geoamrywiaeth o Bwys Rhanbarthol Pwysig (SGBRh) 
yng Nghasnewydd yn rhan o rwydwaith o safleoedd daearegol a 
geomorffolegol yr ystyrir eu bod yn haeddu cael eu hamddiffyn. Ystyrir eu 
bod yn darparu adnodd addysgol, gwyddonol, hanesyddol a hamdden 
sy'n gwneud cyfraniad pwysig i fioamrywiaeth, treftadaeth a thirwedd 
gyffredinol Casnewydd.  Bydd angen i ddatblygiadau newydd sicrhau na 
fydd unrhyw effaith negyddol ar yr elfen bwysig a chyfyngedig hon o 
dreftadaeth naturiol. 
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Materion Allweddol i'r Cynllun fynd i'r afael â nhw  

• Sut gall y cynllun sicrhau bod effeithiau ar safleoedd, cynefinoedd a 
rhywogaethau bioamrywiaeth dynodedig a phwysig yn gadarnhaol ac yn 
arwain at enillion net? 

• Sut gall y cynllun ddiogelu a gwella rhwydweithiau ecolegol, gan gynnwys 
y rhai sy'n croesi ffiniau gweinyddol? 

• Gall y cynllun archwilio cyfleoedd i wella'r seilwaith gwyrdd presennol a 
sefydlu coridorau seilwaith gwyrdd newydd i wella cysylltedd, yn enwedig 
mewn ardaloedd trefol. 

• Sut gall y cynllun leihau effeithiau ar ardaloedd geoamrywiaeth dynodedig 
a phwysig a sicrhau eu bod yn cael eu hamddiffyn ar gyfer y dyfodol? 

• Bydd effaith y CDLlN ar safleoedd a ddynodwyd yn rhyngwladol yn cael 
ei hasesu drwy Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd. 

• Sut gall y cynllun hyrwyddo gwydnwch ecosystemau fel y diffinnir gan 
amrywiaeth, graddfa, cysylltedd, cyflwr a hyblygrwydd yr ecosystemau 
hynny? 

 
 

 

 

 

 

Goleudy yng Ngwarchodfa Gwlyptiroedd RSPB Cymru 
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Amcan Drafft CDLlN 
Diogelu, gwella a gwireddu gwerth asedau treftadaeth Casnewydd, 
drwy fuddsoddi, dehongli a manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd hynny a 
ddarperir gan yr amgylchedd hanesyddol ac asedau archeolegol 
nodedig.  
 
 
Beth yw’r sefyllfa bresennol? 

• Mae gan Gasnewydd ystod eang o adeiladau a safleoedd hanesyddol 
bwysig sy'n destun balchder ac yn rhan allweddol o'i hunaniaeth 
ddiwylliannol. I gyd mae yma dros 4000 o Adeiladau Rhestredig, 15 Ardal 
Gadwraeth, 11 Parc a Gardd Hanesyddol, 67 Heneb Gofrestredig, 4 
Ardal Archeolegol Sensitif a thros 50 cilometr sgwâr o dirwedd o 
Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol.  

• Mae dynodiadau cenedlaethol a rhyngwladol yn gwarchod nifer o'r 
asedau hyn, ond mae'r CDLl yn dal i chwarae rhan yn eu diogelwch ac i 
sicrhau bod eu harwyddocâd a'u lleoliad yn cael eu gwella'n gadarnhaol 
gan ddatblygiadau newydd. Mae cyfleoedd i wella dealltwriaeth y 
cyhoedd o asedau hanesyddol wedi'u ceisio, a byddant yn parhau i gael 
eu ceisio.    

• Mae Ardaloedd Cadwraeth ac asedau treftadaeth eraill a ddiffinnir yn lleol 
yn helpu ein dealltwriaeth a'n gwerthfawrogiad o le, a dylid cyflwyno'r 
cysyniad hwn fel arfer da lle dylai datblygiad gael ei gynllunio'n sensitif i 
gynnal ymdeimlad cryf o le, gan ddefnyddio trefniant strydoedd, gofod, 
mathau o adeiladau a deunyddiau i greu lleoedd deniadol, croesawgar a 
nodedig i drigolion, gweithwyr ac ymwelwyr. 

• Mae archaeoleg yn agwedd bwysig ar dreftadaeth Casnewydd, o'r Gaer 
Rufeinig enwog yng Nghaerllion i ddarganfyddiad annisgwyl Llong 
Casnewydd, sydd o bwys rhyngwladol. Mae hyn yn dangos pwysigrwydd 
yr adnodd cyfyngedig hwn ac i ymchwiliadau archeolegol angenrheidiol 
gael eu cynnal cyn unrhyw waith.  

• Mae treftadaeth yn rhan allweddol o Gynnig Casnewydd ac mae 
Casnewydd wedi elwa'n economaidd o ddiogelu ei hadnoddau 
hanesyddol, yn enwedig adfywio Canol y Ddinas.  Mae'n hanfodol bod 
Casnewydd yn cael ffynnu, datblygu a thyfu - ni ddylid gwneud hyn ar 
draul ei threftadaeth.  Felly, mae'n hanfodol bod datblygiadau newydd o'r 
safon uchaf ac nad ydynt yn amharu ar ddiogelwch yr amgylchedd 
hanesyddol yng Nghasnewydd.  

• Yn anffodus, mae llawer o asedau hanesyddol Casnewydd yn fregus, a 
gallai'r rhain ddirywio ymhellach heb ymyrraeth neu o ganlyniad i 
ddatblygiad amhriodol. Er bod enghreifftiau o waith adfer llwyddiannus 
e.e. Arcêd y Farchnad, mae angen y buddsoddiad hwn ar fwy ohonynt. 
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Materion Allweddol i'r Cynllun fynd i'r afael â nhw  

• Sut gall y cynllun warchod a gwella pwysigrwydd adeiladau a strwythurau 
o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol - gyda neu heb ddynodiad - 
a'u lleoliad?  

• Sut gall y cynllun warchod a gwella diddordeb arbennig, cymeriad ac 
ymddangosiad ardaloedd cadwraeth, tirweddau hanesyddol, parciau a 
gerddi a'u lleoliad? 

• Sut gall y cynllun sicrhau cadwraeth a gwella gweddillion archeolegol, ac 
ardaloedd sy'n archeolegol sensitif, a chefnogi'r gwaith o gynnal 
ymchwiliadau archeolegol a, lle y bo'n briodol, argymell strategaethau 
lliniaru? 

• Sut gall y cynllun sicrhau dulliau datblygu lleol unigryw sy'n creu 
ymdeimlad cryf o le? 

• Sut gall y cynllun helpu i adfer, cadw a gwella asedau treftadaeth sydd 
mewn perygl? 

• Sut gall y cynllun hyrwyddo cyfleoedd sy'n gysylltiedig â diwylliant, 
hunaniaeth, sgiliau, twristiaeth a manteision adfywio treftadaeth?   

 

 

 

Pont Gludo Rhestredig Gradd 1 Casnewydd 
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Amcan Drafft CDLlN 
Diogelu a gwella ansawdd a chymeriad tirlun, treflun a morlun 
Casnewydd, a manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd y mae'r nodweddion 
hyn yn eu cynnig. 
 
 
Beth yw’r sefyllfa bresennol? 

• Mae Casnewydd yn wledig yn bennaf gyda dim ond 30% o'r fwrdeistref 
sirol yn cael ei ddosbarthu'n drefol, er nad oes unman ymhell o'r ardal 
drefol. Mae ganddi dirwedd gyfoethog ac amrywiol sy'n cynnwys 
amrywiaeth o nodweddion gwahanol, gan gynnwys y tri phrif fath o 
gymeriad tirwedd cenedlaethol, gyda'r nodweddion allweddol canlynol:  

o Gwastadeddau Gwent:  Iseldir wedi'i adfer. 

o Casnewydd:  Wedi'i drefoli i raddau helaeth gyda seilwaith trafnidiaeth 
allweddol.  

o Coed Gwent:  Golygfeydd a choetir prydferth, gan gynnwys golygfeydd 
eang tuag at Aber Afon Hafren.  

• Dylai lleoliad, maint a dyluniad unrhyw ddatblygiad a gynigir ystyried y 
dirwedd y’i lleolir arni.  

• Mae gan Gasnewydd un ardal drefol ganolog ac mae naw pentref 
dynodedig yn ei hamgylchynu. Bydd yn bwysig diogelu hunaniaethau 
aneddiadau allweddol, gan gynnwys gosodiad, osgoi ymdoddiad a 
chefnogi mannau sy'n weledol ddeniadol o ganlyniad i ddylunio da, 
cynllun a thirlunio priodol ac effeithiol.  

• Ar hyn o bryd, Casnewydd sydd â'r unig Lain Las yng Nghymru sy'n 
parhau i wahanu ardaloedd adeiledig Casnewydd a Chaerdydd. Mae'r 
dynodiad hwn yn mynd y tu hwnt i oes CDLl a dim ond drwy Gynllun 
Datblygu Strategol y caiff unrhyw ddiwygiadau eu hystyried, ynghyd ag 
unrhyw Leiniau Glas yn y dyfodol, yn unol â Chymru'r Dyfodol. Yn ogystal, 
mae pedair Lletem Las wedi'u dynodi i atal ymdoddiad rhwng ardaloedd 
trefol (e.e. Malpas a Chwmbrân).   

• Ar hyn o bryd mae'r CDLl yn nodi chwe Ardal Tirwedd Arbennig, ac mae'r 
rhain wedi'u dynodi gan ddefnyddio'r broses asesu LANDMAP a 
gydnabyddir yn genedlaethol.  Nodir bod yr ardaloedd hyn yn dirweddau 
cenedlaethol a rhanbarthol bwysig nad ydynt yn atal datblygiad, ond mae 
angen i ddatblygiad gyfrannu'n gadarnhaol at eu nodweddion arbennig.  

• Mae ardaloedd arfordirol a gwastatiroedd cyfagos Casnewydd yn 
ardaloedd o ddiddordeb gweledol, hanesyddol ac ecolegol eithriadol. Bu 
pwysau diweddar o ddatblygu ar yr ardaloedd hyn (h.y. twristiaeth, 
ffermydd solar, amaethyddiaeth ac ati).   
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• Mabwysiadwyd Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru yn 2019 a chydag ef 
yr angen i ddatblygiad sy'n effeithio ar yr arfordir ystyried polisïau'r 
Cynllun Morol. Mae Afon Wysg yn llanwol ac felly mae dylanwad y 
Cynllun Morol yn sylweddol. Yn benodol o bwysig yw’r angen i ystyried 
effaith datblygiad ar y morlun, sy'n dirwedd â golygfeydd o'r arfordir neu'r 
moroedd a'r amgylchedd morol cyfagos.  

 
Materion Allweddol i'r Cynllun fynd i'r afael â nhw  

• Sut gall y cynllun sicrhau bod tirweddau, trefluniau a morluniau 
gwerthfawr Casnewydd yn cael eu diogelu a'u gwella,  gan 
ganolbwyntio'n benodol ar Wastadeddau Gwent?  

• Beth yw’r hierarchaeth aneddiadau yng Nghasnewydd a beth yw eu 
rolau? 

• A ddylid ymestyn neu dynhau ffiniau trefi a phentrefi presennol er mwyn 
caniatáu neu reoli datblygiad?  

• Pa gyfiawnhad fyddai ei angen i ddatblygu mewn ardaloedd gwledig? 

• A ddylid cadw, diwygio neu ddileu'r dynodiadau Lletem Las presennol? 

• A ddylid cadw, diwygio neu ddileu'r Ardaloedd Tirwedd Arbennig 
presennol?  

• Sut y dylid adlewyrchu effaith y Cynllun Morol Cenedlaethol yn y CDLl? 

 

 

Ardal Tirwedd Arbennig Afon Wysg i'r Dwyrain o Gaerllion 
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Amcan Drafft CDLlN 
Sicrhau bod datblygiadau a defnydd tir yng Nghasnewydd yn gallu 
gwrthsefyll effeithiau newid yn yr hinsawdd, ac yn mynd i’r afael ag 
achosion ac effeithiau newid yn yr hinsawdd drwy leihau, addasu a 
lliniaru. 
 
 
Beth yw’r sefyllfa bresennol? 

• Ar hyn o bryd mae Casnewydd yn gyfrifol am tua 5% o gyfanswm 
allyriadau carbon Cymru.  Yn dilyn datganiad Llywodraeth Cymru o 
argyfwng hinsawdd, a gosod targedau allyriadau sero net ar gyfer 2050, 
mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi datgan Argyfwng Hinsawdd ac 
Ecoleg ac wedi datblygu Cynllun Newid yn yr Hinsawdd drafft sy'n trafod 
rôl y CDLl o ran cyflawni amcanion y cynllun.  

• Y flaenoriaeth wrth ddelio â newid yn yr hinsawdd yw lleihau'r defnydd o 
ynni ac adnoddau.  Bydd dyheadau twf y dyfodol yn cynyddu lefelau'r 
galw. Mae hyn yn golygu bod dylunio adeiladau (gan gynnwys ôl-ffitio), 
teithio cynaliadwy, mynediad at wasanaethau a ffynonellau ynni priodol 
yn agweddau allweddol i’r CDLlN eu datrys.  

• Mae allyriadau sy'n gysylltiedig â thrafnidiaeth fesul pen o'r boblogaeth 
yng Nghasnewydd yn sylweddol uwch na Chymru a'r DU.  Mae cyfran 
fawr o eiddo yn defnyddio'r rhwydwaith nwy yng Nghasnewydd.  Rhaid i 
drydan carbon isel ddod yn brif ffynhonnell ynni yng Nghasnewydd.  Dylid 
defnyddio trydan adnewyddadwy yn well i ateb y galw cynyddol am 
wresogi a thrafnidiaeth.  

• Mae Cymru'r Dyfodol wedi nodi'r potensial i sefydlu rhwydwaith gwres 
ardal yng Nghasnewydd.   Bydd angen datblygiadau mawr o hyd i 
ymchwilio i gyfleoedd i ddarparu rhwydweithiau gwres ardal.   

• Mae tai'n cyfrannu'n sylweddol at newid yn yr hinsawdd ac os yw Cymru 
am gyrraedd ei thargedau hinsawdd, bydd angen i adeiladau weithredu'n 
agos at ddim allyriadau erbyn 2050.  Bydd hyn yn gofyn am newid 
sylweddol yn y ffordd y caiff adeiladau eu gwresogi a'u pweru yn y 
dyfodol.  

• Bydd yn rhaid i faint o ynni a ddefnyddir mewn adeiladau fod yn sylweddol 
is, tra bydd angen bodloni’r galw sy’n weddill am ynni drwy ffynonellau 
carbon isel ac adnewyddadwy. Bydd diwygiadau i reoliadau adeiladu yn 
helpu gyda'r newidiadau sydd eu hangen ond mae angen i adeiladau fod 
yn hyblyg i fodloni'r safonau hyn yn y dyfodol ac i ddatblygiadau fod yn 
uchelgeisiol wrth ateb yr her ddi-garbon.   

• Rhaid i'r CDLlN nodi'r cyfleoedd ar gyfer ynni adnewyddadwy o fewn ei 
ffin, yn unol â pholisi cynllunio cenedlaethol, gan ganolbwyntio'n benodol 
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ar ddarparu cynlluniau a berchnogir yn lleol. Caniatawyd 13 o gynlluniau 
ynni adnewyddadwy (cyfanswm o 80.35MW) yn ystod y CDLl presennol.  

• Mae perygl llifogydd yng Nghasnewydd yn fater o bwys sy'n dylanwadu 
ar benderfyniadau cynllunio heddiw a fory.  Bydd newid yn yr hinsawdd 
yn gwaethygu'r broblem hon ymhellach.  Mae yna nifer o wahanol 
ffynonellau perygl llifogydd ledled Casnewydd gan gynnwys, ond heb fod 
yn gyfyngedig i, ddŵr wyneb, arfordirol ac afonydd (h.y. afonol).   

• Mae'r polisi cenedlaethol yn nodi dull dilyniannol o reoli perygl llifogydd.   
Mae gofyniad cychwynnol i osgoi unrhyw berygl llifogydd ac i beidio â 
gwaethygu'r amodau presennol.   Lle dangosir nad oes modd osgoi hyn, 
rhaid rheoli'r perygl o lifogydd er mwyn cynnal neu wella gwytnwch pobl 
ac eiddo yn yr ardaloedd hynny dros oes y datblygiad.   

• Mae dal a storio carbon yn rhan hanfodol o gyfyngu ar effaith newid yn yr 
hinsawdd.  Felly, mae cynnal ac ehangu cynefinoedd fel coetiroedd yn 
allweddol.  Mae Coed Gwent wedi'i nodi fel rhan o Goedwig Genedlaethol 
Cymru gan Lywodraeth Cymru. Bydd Coedwig Genedlaethol Cymru yn 
cysylltu coetiroedd â'i gilydd i ffurfio rhwydwaith, gyda lefelau uwch o 
blannu coed yn arwain at welliannau o ran cysylltedd ecosystemau, dal 
carbon, amwynder a lles yn ogystal â darparu ffynhonnell o ddeunydd 
adeiladu cynaliadwy.  

• Mae tlodi tanwydd yn effeithio ar tua 28% o aelwydydd yng 
Nghasnewydd, sy'n is na'r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer Cymru, sef 

31%.  Mae symud i sero net a datgarboneiddio yn gyfle hefyd i fynd i'r 
afael â thlodi tanwydd.  

• Mae cyfleoedd i uwchsgilio a chau bylchau mewn arbenigedd, arloesedd 
a gosodiadau a chadw'r manteision economaidd sy'n deillio o ateb yr her 
hon o ran newid yn yr hinsawdd (e.e. swyddi, buddsoddi, costau ynni, ac 
ati).  

 

Materion Allweddol i'r Cynllun fynd i'r afael â nhw  

• Sut y dylid adlewyrchu'r datganiad o argyfwng hinsawdd ac ecolegol yng 
Nghasnewydd yn y cynllun? 

• Sut gall y cynllun leihau'r defnydd a'r effeithiau o ffynonellau ynni 
anadnewyddadwy (e.e. trafnidiaeth ac allyriadau gwres mewn 
cymunedau trefol a gwledig)? 

• Sut gall y cynllun annog adeiladau di-garbon a chynlluniau ynni 
adnewyddadwy a charbon isel? 

• Sut dylai'r cynllun ei gwneud yn ofynnol i ddatblygiad newydd ddangos ei 
fod wedi bodloni'r hierarchaeth ynni? 

• Ble dylai'r cynllun nodi ardaloedd sydd â'r potensial i ddarparu ar gyfer 
mwy o gynlluniau adnewyddadwy a charbon isel ac annog perchnogaeth 
leol? 
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• Sut dylai'r cynllun leihau'r angen i deithio neu nifer y siwrneiau a wneir a 
hyrwyddo'r defnydd o ddulliau trafnidiaeth cynaliadwy, gan gynnwys 
cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus? 

• Sut gall y cynllun gynyddu nifer y datblygiadau newydd sy'n bodloni neu'n 
rhagori ar feini prawf dylunio cynaliadwy?  

• Sut gall y cynllun gynyddu gwydnwch yr amgylchedd adeiledig a naturiol 
i effeithiau newid yn yr hinsawdd?  

• Sut gall y cynllun annog atebion sy'n seiliedig ar natur (e.e. defnyddio 
rhwydweithiau seilwaith gwyrdd) i gefnogi’r broses o ymaddasu i newid 
yn yr hinsawdd?  

• Sut gall y cynllun sicrhau bod cymunedau presennol a newydd yn rheoli 
ac yn gwella eu gallu i wrthsefyll effaith perygl llifogydd? 

• Pa seilwaith y gallai fod ei angen i leihau effaith perygl llifogydd ar 
gymunedau presennol a newydd? 

• Sut gall y cynllun sicrhau bod draeniad dŵr wyneb yn cael ei ystyried yn 
briodol ochr yn ochr â'r broses Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau)? 

• Sut gall y cynllun gefnogi ac annog y broses o greu a diogelu coetiroedd 
er eu manteision lluosog, gan gynnwys cysylltedd ecolegol, dal carbon a 
deunyddiau adeiladu?  

• Sut gall y cynllun gefnogi cyfleoedd mewn perthynas â’r manteision 
economaidd o gynnig atebion i'r her newid yn yr hinsawdd a'r bylchau 
sgiliau sy'n gysylltiedig â hyn?  

• Sut gall y cynllun gefnogi'r swyddi sy'n dod i'r amlwg a'r uwchsgilio sydd 
ei angen i ymateb i’r her newid yn yr hinsawdd? 

 

 

Gosod paneli solar yn Ysgol Uwchradd Llyswyry 
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Fel rhan o broses y CDLlN, bydd sylfaen dystiolaeth yn cael ei pharatoi i 
lywio polisïau ac ymatebion y CDLlN i'r Materion a nodir yn Adran 3.  

Bydd hyn yn cynnwys diweddariadau i wahanol elfennau o'r sylfaen 
dystiolaeth bresennol, ynghyd â thystiolaeth Newydd. 

 

Sylfaen Dystiolaeth a Ragwelir 

• Rhagolygon Poblogaeth ac 
Economaidd 

• Elfennau Seilwaith Gwyrdd 

• Astudiaeth Manwerthu a 
Hamdden 

• Asesiad Anghenion Sipsiwn a 
Theithwyr 

• Asesiadau Canolfannau Dinas, 
Ardal a Lleol 

• Astudiaeth Capasiti Trefol 

• Asesiadau Safleoedd Ymgeisiol • Arolwg/Dadansoddiad Tai 
Amlfeddiannaeth a Fflatiau 

• Asesiadau Hyfywedd • Arolwg o Ffiniau Aneddiadau 
• Dadansoddiad o Anghenion Tai • Arfarniadau Pentref 
• Asesiad Teithio Cynaliadwy • Asesiad Cyfleuster Cymunedol 
• Cynlluniau Seilwaith • Asesiadau Ynni 

Adnewyddadwy 
• Astudiaeth Economi Gylchol

  
• Arolwg Bioamrywiaeth ac 

Ecolegol 

• Asesiad o’r Farchnad Dai Leol • Diweddariad i Archwiliad 
SGBRh De Cymru (2013) gan 
British Survey 

• Asesiad Rheoli Ansawdd Aer • Arolwg Asedau Hanesyddol 
• Asesiad Trafnidiaeth • Gwerthusiadau Ardal 

Gadwraeth 
• Arolwg Mwynau • Arfarniad Tirwedd 
• Asesiad Ansawdd Pridd • Adroddiad Ymchwiliad 

Archaeolegol 
• Asesiad Strategol Canlyniadau 

Llifogydd 
• Astudiaeth o Ddichonoldeb 

Rhwydwaith Gwres Ardal 
• Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr • Arfarniad Cynaliadwyedd 

Integredig 
• Asesiad Dosbarthu Tir 

Amaethyddol 
• Cyflwr Adnoddau Naturiol 

(AaSAN) 
• Datganiad Ardal ar gyfer Ardal 

De-ddwyrain Cymru 
 

 

Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr, ac felly gall yr angen am dystiolaeth 
ychwanegol ddod i'r amlwg yn ystod yr ymgysylltu ac wrth i'r Cynllun fynd yn 
ei flaen. 
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Gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol 
Cymru yw pwrpas Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). 
Mae'n manylu ar y ffyrdd y mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus penodedig 
gydweithio i wella lles Cymru. Mae'r saith nod lles yn darparu 
gweledigaeth a rennir i weithio tuag ati.  

 

1. Cymru lewyrchus 

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau 
sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio 
adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu 
ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac 
addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig 
cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a 
gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas.  

2. Cymru gydnerth 

Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag 
ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, 
economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid (er enghraifft 
newid yn yr hinsawdd). 

 

3. Cymru iachach  

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a 
lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol. 

4. Cymru sy’n fwy cyfartal 

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u 
cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u 
hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd). 

5. Cymru o gymunedau cydlynus 

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da. 

6. Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu  

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r 
Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon 
a gweithgareddau hamdden. 

7. Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang 

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai 
gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang. 
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Cymharu Amcanion Drafft y CDLlN yn erbyn y Nodau Lles o Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

Nodau Lles: 

1. Lewyrchus 
 

2. Gydnerth 
 

3. Iachach 
 

4. Sy’n fwy cyfartal 
 

5. Gymunedau 
cydlynus 

 
6. Cymru â diwylliant 

bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn ffynnu  

 
7. Cymru sy’n gyfrifol 

ar lefel fyd-eang. 

Amcanion Drafft y CDLlN Dolen i Nodau 
Llesiant 

1 Economi a Chyflogaeth   1, 2, 4, 5, 7 

2 Poblogaeth a Chymunedau   1, 2, 3, 4, 5, 6 

3 Iechyd a Lles 1, 2, 3, 4, 5, 6 

4 Cydraddoldeb, Amrywiaeth a 
Chynhwysiant 1, 4, 5, 6 

5 Trafnidiaeth a Symud 1, 3, 4, 5, 7 

6 Adnoddau Naturiol 1, 2, 3, 7 

7 Bioamrywiaeth a Geoamrywiaeth 2, 7 

8 Amgylchedd Hanesyddol 5, 6, 7 

9 Tirlun 2, 3, 6, 7 

10 Newid yn yr Hinsawdd   1, 2, 3, 4, 7 Ffynhonnell: Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol:  Canllaw Hanfodion (3ydd Arg, Mai 2021) 
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Mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi'r Egwyddorion Cynllunio Allweddol a'r 
Canlyniadau Creu Lleoedd Cynaliadwy Cenedlaethol. Gyda'i gilydd, maent yn 
fframwaith sy’n llywio'r gwaith o baratoi'r CDLlN i ddarparu lleoedd cynaliadwy a 
chanlyniadau datblygu  

Yr Egwyddorion Cynllunio Allweddol a Chanlyniadau Creu Lleoedd 
Cynaliadwy Cenedlaethol  

1. Helpu’r economi i dyfu mewn ffordd gynaliadwy al  
Dylai’r system gynllunio alluogi datblygiad sy’n cyfrannu at les economaidd tymor hir 
gan wneud y defnydd gorau o’r seilwaith a chynllunio ar gyfer seilwaith a 
gwasanaethau ategol newydd. Rhaid i gymunedau, llywodraeth genedlaethol a lleol, 
busnesau a’r trydydd sector weithio gyda’i gilydd i weithio at y tymor hir, gan 
integreiddio ac alinio blaenoriaethau trwy fwy o gydweithio i sicrhau buddiannau 
economaidd cynaliadwy i bawb yn unol â’r nodau llesiant.  

2. Gwneud y gorau o adnoddau 
Mae datblygu cynaliadwy yn dibynnu ar ddefnyddio adnoddau’n effeithiol, gan 
gynnwys tir. Mae gan y system gynllunio ran hanfodol i’w chwarae i sicrhau bod 
datblygiad yn gallu gwrthsefyll hinsawdd sy’n newid, ac i ddatgarboneiddio 
cymdeithas a datblygu economi gylchol er lles yr amgylcheddau adeileg a naturiol a 
chyfrannu at gyflawni’r nodau llesiant. Rhaid dilyn yr egwyddor agosatrwydd i 
sicrhau bod problemau’n cael eu datrys yn lleol yn hytrach na’u pasio i leoedd neu 
genedlaethau eraill. Bydd hynny’n sicrhau bod tir ac adnoddau eraill yn cael eu 
defnyddio mewn ffordd gynaliadwy yn y tymor hir. 
3. Hwyluso amgylcheddau hygyrch ac iach 

Dylai’r ffordd y dewiswn ddefnyddio’n tir a’r lleoedd a grëwn fod yn hygyrch i bawb a 
chefnogi bywydau iach. Mae lleoedd o ansawdd uchel yn agored ac yn gynhwysol i 
bob aelod o gymdeithas. Maent yn sicrhau bod pawb yn cael byw, gweithio, teithio a 
chwarae mewn ffordd sy’n cefnogi iechyd corfforol a meddyliol da. Dylid cynllunio’n 
hamgylcheddau adeileg a naturiol i hyrwyddo’n llesiant meddyliol a chorfforol. Y 
ffordd orau o wneud hynny yw trwy sicrhau cyfranogaeth a chydweithrediad pobl 
eraill i sicrhau bod problemau’n cael eu deall a’u rhwystro cyn gynted â phosib trwy 
eu rheoli’n effeithiol gyda’r rheini y bydd y datblygiad dan sylw yn effeithio arnynt neu 
sydd â budd ynddo.  
4. Creu a chynnal cymunedau 
Rhaid gweithio’r system gynllunio mewn ffordd integredig i gynyddu’i chyfraniad at 
lesiant. Gellir gwneud hyn trwy greu lleoedd sydd wedi’u dylunio’n dda a 
chymunedau gwledig a threfol cydlynus. Gellir eu cynnal trwy sicrhau’r cydbwysedd 
gorau o ran defnyddiau a dwysedd, gan greu lleoedd y mae pobl am fod ynddynt i 
ryngweithio ag eraill. Mae angen y cymysgedd iawn o gartrefi, gwasanaethau, 
seilwaith a chyfleusterau o ansawdd da ac sydd wedi’u dylunio’n dda ar ein 
cymunedau fel bod pobl yn teimlo’n fodlon â’u bywyd pob dydd. 
5. Amddiffyn yr amgylchedd a chyfyngu ar yr effeithiau ar yr amgylchedd 
Rhaid amddiffyn, hyrwyddo, gwarchod a chyfoethogi asedau naturiol, hanesyddol a 
diwylliannol. Dylid ceisio osgoi effeithiau amgylcheddol negyddol er lles y cyhoedd. 
Mae hynny’n golygu gweithredu yn y tymor hir i barchu terfynau’r amgylchedd a 
gwetihredu mewn ffordd integredig fel na chaiff adnoddau ac asedau eraill eu difrodi 
neu eu colli heb fod modd eu hadfer. Os na ellir rhwystro llygredd, y llygrwr ddylai 
dalu a thrwy ddilyn yr egwyddor rhagofalus, sicrheir mesurau cost-effeithiol i rwystro 
difrod amgylcheddol.  
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Cymharu Amcanion Drafft y CDLlN yn erbyn yr Egwyddorion Cynllunio Allweddol 
(ECA) a Chanlyniadau Creu Lleoedd Cynaliadwy Cenedlaethol (CCLCC) o Bolisi 
Cynllunio Cymru 

Yr Egwyddorion Cynllunio Allweddol a Chanlyniadau Creu Lleoedd 
Cynaliadwy Cenedlaethol  

1. Helpu’r economi i dyfu mewn ffordd gynaliadwy al  

2. Gwneud y gorau o adnoddau 

3. Hwyluso amgylcheddau hygyrch ac iach 

4. Creu a chynnal cymunedau 

5. Amddiffyn yr amgylchedd a chyfyngu ar yr effeithiau ar yr amgylchedd 

 

 

 

 

 

Amcanion Drafft y CDLlN Dolen i ECA a 
CCLCC 

1 Economi a Chyflogaeth   1, 2, 3, 4  

2 Poblogaeth a Chymunedau   1, 2, 3, 4 

3 Iechyd a Lles 3, 4 

4 Cydraddoldeb, Amrywiaeth a 
Chynhwysiant 1, 3, 4   

5 Trafnidiaeth a Symud 1, 2, 3, 4 

6 Adnoddau Naturiol 1, 2, 5 

7 Bioamrywiaeth a Geoamrywiaeth 2, 5 

8 Amgylchedd Hanesyddol 4, 5 

9 Tirlun 2, 5  

10 Newid yn yr Hinsawdd   1, 2, 3, 5 

 



   

 
 

 6. Dweud Eich  
Dweud 
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Hoffai'r Cyngor glywed gan gynifer o bobl â phosibl i helpu i fireinio'r Weledigaeth, 
y Materion a'r Amcanion Drafft hyn er mwyn cynrychioli trigolion, gweithwyr ac 
ymwelwyr Casnewydd gystal â phosibl. 

Os hoffech rannu eich sylwadau ar y materion a drafodir yn y papur hwn, gallwch 
wneud hynny gan ddefnyddio unrhyw un o'r dulliau a nodir yn y tabl ar y dde.   I 
gael mynediad at y ffurflen sylwadau ar gyfer y Weledigaeth, y Materion a’r 
Amcanion Drafft neu i gael rhagor o wybodaeth am y broses hon, ewch i 
www.newport.gov.uk/rldp. 

Byddwn hefyd yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori i drafod y 
Weledigaeth, y Materion a'r Amcanion Drafft gyda'r gymuned.   Edrychwch ar y 
wefan neu cysylltwch â'r Tîm Polisi Cynllunio am fanylion.     

Croesewir eich sylwadau naill ai’n Gymraeg neu Saesneg a dylent ddod i law heb 
fod yn hwyrach na 25 Mawrth 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

E-bost: Anfonwch y ffurflen wedi'i chwblhau drwy e-bost i 
LDP.consultation@newport.gov.uk 

Trwy’r post:   
 

Anfonwch y ffurflen wedi'i chwblhau i'r Cyngor, gan 
ddefnyddio’r cyfeiriad isod -   

Adborth ar Weledigaethau, Materion ac Amcanion  

Adran Polisi Cynllunio  

Cyngor Dinas Casnewydd  

Y Ganolfan Ddinesig  

Casnewydd   

NP20 4UR 

Manylion 
cyswllt: 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch y Tîm 
Polisi Cynllunio fel a ganlyn –  

E-bost: LDP.consultation@newport.gov.uk  

Ffôn: 01633 656 656 

 

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RDDC): 

Er mwyn dangos bod yr ymgynghoriad wedi'i gynnal yn briodol, mae'r 
Cyngor yn bwriadu cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion i'r ddogfen hon.  Efallai 
y byddwn hefyd yn cyhoeddi ymatebion yn llawn.  Cyhoeddir enw'r person 
neu'r sefydliad a anfonodd yr ymateb gyda'r ymateb.   

Bydd gwybodaeth yn cael ei chadw yn unol â Hysbysiad Preifatrwydd 
RDDC y Cynllun Datblygu Lleol Newydd (Cyngor Dinas Casnewydd). Gellir 
darparu copi papur o'r Hysbysiad Preifatrwydd ar gais. 

https://www.newport.gov.uk/cy/Planning-Housing/Planning/Planning-policy/Local-Development-Plan/Replacement-Local-Development-Plan/Replacement-Local-Development-Plan.aspx
mailto:ldp.consultation@newport.gov.uk
mailto:LDP.consultation@newport.gov.uk



